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کعب عمیر:

مسئوالن برای تکمیل طرحهای پاالیشگاهی اراده کنند

انعقاد تفاهمنامه شرکت فجر جهاد با
شرکت نفت پاسارگاد

ش��رکت حمل و نق��ل جادهای فج��ر جهاد با
انعقاد تفاهمنامهای با ش��رکت نفت پاس��ارگاد
وارد عرصه لجستیک صنعت نفت کشور شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت حمل و نقل
جاده ای فجر جهاد ،براس��اس این تفاهم نامه،
شرکت فجر جهاد به بازوی لجستیک شرکت
نفت پاس��ارگاد تبدیل میش��ود .رضا امیدوار
تجریشی سرپرست و عضو هیات مدیره شرکت
فجر جهاد در آئین انعقاد این تفاهمنامه گفت:
این قرارداد در راس��تای افزای��ش ،همافزایی و
باال بردن ظرفیتهای بالقوه و بالفعل مشترک
بین ش��رکتهای تابعه وزارت تع��اون ،کار و
رفاه اجتماع��ی و حفظ و افزای��ش درآمدهای
درونبنگاه��ی منعقد میش��ود .رض��ا امیدوار
تجریشی ادامه داد :شرکت فجر جهادی با انعقاد
این تفاهم نامه در جهت لجس��تیک مشتقات
نفتی و پتروشیمی گام بر خواهد داشت .چرا که
ظرفیتهایموجوددراینشرکتمیتواندزمینه
همکاریهای آتی میان دو صنعت راهبردی و
اس��تراتژیک حمل و نقل و نفت را فراهم آورد.
براس��اس مأموریتهای تازهای که به شرکت
فجر جهاد تکلیف شده اس��ت ،استفاده از این
ظرفیتها در دستور کار قرار دارد .وی تاکید کرد:
بحث حمل و نقل در توسعه یافتگی کشورهای
اروپایی و امریکایی نقش مهمی ایفا کرده است
و اگر دولت و بخش خصوصی در کشور ما در
این حوزه س��رمایه گذاری کنند ،قابلیت تبدیل
شدن به هاب منطقه را داریم .موقعیت خاص
ترانزیتی کشور و توان ناوگان موجود ـ به لحاظ
اسمی و عملیاتی ـ این امکان را برای ایران به
شکلی جدیتر فراهم میآورد .مدیرعامل نفت
پاس��ارگاد نیز در این نشست بیان کرد :بررسی
های شرکت نفت پاسارگاد نشان داد که یکی
از گ��ره های اصل��ی کار ما بحث حمل و نقل
اس��ت و فرمول الزم برای حل آن به استفاده
از ش��رکت های حمل و نقل مربوط می شود.
حسین نیکخواه اضافه کرد :با یاری شرکت فجر
جهاد قصد داریم امنیت و دسترسی به کاالی
خ��ود را باال ببریم .وی عن��وان کرد :انعقاد این
تفاهم نامه ،شروع بزرگ برای همکاری میان
دو شرکت است .در ادامه نشست رییس هیات
مدیره شرکت فجر جهاد نیز گفت :شرکت فجر
جهاد تا پایان امسال  ۵۰دستگاه و تا پایان سال
آینده  ۱۵۰دس��تگاه به ناوگان خود اضافه می
کند .هادی اکبرپور بیان کرد :با انعقاد این تفاهم
نامه ،در بحث انتقال فرآورده های قیری و انتقال
به بنادر جنوب کشور به منظور صادرات ،در کنار
نفت پاسارگاد خواهد بود.
اردوغان خواهان تحریم
کاالهای فرانسوی شد

رئیسجمهور ترکیه از مردم کشورش خواست
کااله��ای فرانس��وی را بایکوت کنن��د .این
درخواست در ادامه انتقادات اردوغان از برخورد
امانوئل ماکرون با مسلمانها صورت میگیرد.
ب��ه گزارش مهر به نقل از هریت دیلی ترکیه،
رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه از مردم
کشورش خواست کاالهای فرانسوی را بایکوت
کنند .این درخواست در ادامه انتقادات اردوغان
از برخورد امانوئل ماکرون با مسلمانها صورت
میگیرد.اردوغان در سخنرانی تلویزیونی خود از
آنکارا گفت :همانطور که در فرانس��ه خواسته
شده است از خرید کاالهای ترکی اجتناب شود،
م��ن هم از مردم خودم در اینجا میخواهم به
کاالهای با برچسب فرانسوی اهمیت ندهند و
آنها را نخرند.اردوغان گفت :دشمنی با اسالم و
مسلمین در برخی از کشورهای اروپایی به یک
سیاستگذاری تبدیل شده است که در باالترین
ردهها حمایت میشود.اردوغان گفت :ماکرون
با مسلمانان مشکل دارد و باید از لحاظ ذهنی
چک شود.
احتمال ورشکستگی نیمی از
شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی

نتایج یک نظر سنجی نشان میدهد ،بیش از
نیمی از شرکتهای کوچک و متوسط فعال
در  5اقتصاد بزرگ اروپایی نگران آن هستند
که طی  12ماه آینده مجبور ش��وند ،فعالیت
خود را متوقف کنند .به گزارش خبرنگار فارس
به نقل از راشاتودی ،نتایج نظرسنجی مؤسسه
مکنزی از  2200ش��رکت کوچک و متوسط
در  5اقتصاد برتر اروپا ش��امل فرانسه ،ایتالیا،
آلمان ،اسپانیا و انگلیس نشان میدهد ،بیش از
 50درصد این شرکتها نسبت به ادامه فعالیت
خود در  12ماه آینده به ش��دت نگران هستند
و فکر میکنند ،احتماال مجبور خواهند ش��د
کسب وکار خود را تعطیل کنند.این شرکتها
در سایه تداوم و گسترش شیوع ویروس کرونا
در اروپ��ا و جهان با بح��ران موجودیت روبرو
شدهاند.ش��یوع کرونا به شدت به شرکتهای
ایتالیایی و اسپانیایی آسیب رسانده به گونهای
که  30تا  33درصد آنها اعالم کردند

نماینده مردم شوش در مجلس ،نبود اراده
و همت در مدیران را اصلیترین دلیل به
نتیجه نرس��یدن طرحهای پاالیش��گاهی
دانس��ت .محمد کعب عمیر در گفتوگو
با خانه ملت ،برضرورت پاالیشگاهس��ازی

ب��ه منظ��ور ایج��اد اش��تغال و ارزآوری
برای کش��ور تاکید کرد و گف��ت :باتوجه
به ش��رایط تحریم -که ف��روش نفت را
به حداقل رسانده -س��اخت پاالیشگاه و
پتروپاالیشگاه ضروری است اما متاسفانه
سیاس��تهای دولت و وزارت نفت در این
حوزه مشخص نیس��ت و سوءمدیریت به
وضوح مش��اهده میش��ود.نماینده مردم
شوش در مجلس شورای اسالمی با انتقاد

از عدم اجرای طرحهای پاالیش��گاهی در
استان خوزستان ،گفت :کشور مشکلی در
تامین خوراک و مواد اولیه برای راهاندازی
پاالیشگاهها مش��کلی ندارد لذا باید نبود
اراده و همت در مدیران را اصلیترین دلیل
به نتیجه نرسیدن طرحهای پاالیشگاهی
دانست.وی با اشاره به منویات مقام معظم
رهبری مبنی بر ضرورت پاالیشگاهسازی
برای جلوگیری از صدور نفت خام ،گفت:

ب��ا توجه ب��ه فعال ش��دن تحری��م های
دش��منان و جنگ اقتصادی علیه کشور،
ساخت پاالیشگاه ابزار دفاعی بسیار خوبی
برای مبارزه با تحریم است به همین دلیل
س��ال گذش��ته “قانون حمایت از توسعه
صنایع پاییندس��تی نفت خام و میعانات
گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی”
تصویب ش��د اما متاس��فانه هنوز عملیات
اجرای��ی این قانون آغاز نش��ده اس��ت.به

گفته وی جلوگیری از خامفروش��ی یکی
از مسیرهای تحقق اقتصاد مقاومتی است
بدی��ن معنا که نفت به عن��وان محصول
اولی��ه به م��واد متعدد و مختل��ف تبدیل
ش��ود و ت��ا جایی ک��ه امکانپذیر اس��ت
از آن ارزشاف��زوده گرف��ت ل��ذا احداث
پاالیش��گا هها و پتروپاالیش��گاهها برای
دس��تیابی به محص��والت و ارزشافزوده
بیشتر ضروری است.

تولیدکنندگان در انتظار تامین سرمایه در گردش؛

خودکفایی در ماسکطبی با تکمیل  ۳۵طرح نیمه تمام

هم اکنون  ۳۵طرح نیمه تمام در تولید مواد اولیه ماسک
(ملت بلون) در کش��ور وج��ود دارد که در صورت تکمیل
و راه ان��دازی ای��ن طرح ه��ا ،امکان رفع نیاز کش��ور به
واردات این محصول وجود خواهد داشت.به گزارش مهر،
یکی از موضوعاتی که به دلیل ش��یوع ویروس کرونا در
بخ��ش صنعت اهمیت یافته ،تولید ملت بلون اس��ت که
به عن��وان ماده اولیه تولید ماس��ک مورد اس��تفاده قرار
میگیرد.ای��ن محصول از صنایع میاندس��تی در صنعت
نس��اجی محسوب میش��ود که از یک الیه الیاف کوتاه،
با قرارگیری بهصورت جهتدار یا تصادفی ،تشکیل شده
و با توجه به نحوه قرارگی��ری و اتصال الیاف ،مهمترین
خاصیت این محصول ،فیلتر کردن ذرات (فیلتراس��یون)
است.گرانول پلیپروپیلن (شماره تعرفه  )۳۹۰۲۱۰۳۰که
م��اده وارداتی بوده و در داخل تولید نمیش��ود به عنوان
ماده اصلی برای تولید ملتبلون استفاده میشود که طبق
آمار طی سالهای  ۹۷و  ۹۸به میزان  ۳۹۵۰تن به ارزش
 ۱۶میلیون دالر واردات داش��تهایم( .در سال  ۹۸واردات
نداش��ته است).همچنین در مقابل طی سالهای ۹۷ ،۹۶
و  ۹۸ب��ه میزان  ۶۷۰تن ب��ه ارزش  ۲میلیون و  ۷۰هزار
دالر ملت بلون صادر شده است.البته باید توجه داشت که
منسوج ملتبلون تعرفه گمرکی مجزا ندارد و با توجه به
وزن کاال ،میتواند در ردیف تعرفه  ۵۶۰۳۱۱۹۰قرار گیرد
اما تحت تعرفههای دیگر نیز اظهار میش��ود .لذا امکان
تعیین دقیق میزان واردات و صادرات آن میس��ر نیست.
برآورد عمده نیاز س��االنه به ملتبلون در بخش ماسک

ح��دود  ۲هزار و  ۲۰۰تن اس��ت ،اما ب��ا توجه به اینکه از
این محصول در بخش بهداشتی نیز استفاده میشود باید
اشاره شود که در این بخش (پوشک و پد) حدود ۱۶۰۰۰
تن به ملتبلون نیاز است و در مجموع نیاز ساالنه کشور
به ملتبلون معادل  ۱۸۲۰۰تن برآورد میشود.با توجه به
اهمیت موضوع و نیاز مبرم به ملتبلون به دلیل ش��یوع
کرونا ،بررس��یهای خبرنگار مهر نشان میدهد که تولید
داخلی محصول س��االنه حدود  ۲هزار تن است از این رو
برآورد کمبود تولید داخل��ی به حدود  ۱۶هزار و  ۲۰۰تن

میرسد.بنابراین به دلیل نیاز مبرم به این محصول و لزوم
جلوگیری از ارزبری ،پیگیریهای مهر نش��ان میدهد
که طرحهای در دس��ت اجرا  ۸طرح با ظرفیت س��االنه
حدود  ۱۴هزار تن اس��ت که پیشرفت فیزیکی باالی ۵۰
درصد دارند و مشغول فعالیت هستند اما زیر ظرفیت تولید
میکنن��د و مجم��وع تولید آنها حدود  ۲هزار تن اس��ت.
پیگیریه��ای مهر از وزارت صم��ت در مورد علت عدم
پیش��رفت این  ۸طرح از آن حکایت داشت که عمده این
طرحها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند؛ در واقع

فرد با آورده خودش توانسته طرح را تا  ۵۰الی  ۶۰درصد
جل��و ببرد و حال برای تکمیل ط��رح باید از طرف بانک
تأمین مالی شود و بانکها پای کار تولید بیایند ،اما هنوز
این اتفاق به صورت کامل نیفتاده است.از سویی دیگر نیز
طرحی وجود دارد که  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته
اما به دلیل نبود پول و افزایش قیمتها ،کار خوابیده است؛
در حقیقت فرد یک برآورد اولیه  ۵۰میلیارد تومانی برای
راه ان��دازی طرح آورده اما به دلیل کمبود پول و افزایش
قیمتها قادر به فعالیت کامل نیست.همچنین  ۲۷طرح
جدید با ظرفیت حدود  ۵۵هزار تن با پیش��رفت فیزیکی
صفر درصد نیز وجود دارد که عمدت ًا در سال  ۱۳۹۹مجوز
تأسیس دریافت کردهاند.پیگیریهای مهر در مورد علت
صفر بودن پیش��رفت فیزیکی این طرحه��ای جدید نیز
حاکی از آن اس��ت که یک طرح از زمان دریافت جواز تا
راه اندازی به حدود س��ه تا چهار سال و یا بیشترزمان نیاز
دارد؛ خصوص ًا برخی از محصوالت که تکنولوژی خاصی
هم میخواهد و باید دستگاه و ماشین آالت داشته شود ،اما
گاهی مش��کالت ارزی پیش میآید و فرد قادر به واردات
نیس��ت .در واقع سرمایه گذار بسته به توان مالی پروژه را
جلو میبرد و مابقی بس��ته به حمایت بانکها و … دارد.
به گ��زارش مهر ،آنطور که متولیان ام��ور اعالم کردهاند
درصورت تکمی��ل و راهاندازی طرحهای نیمهتمام امکان
رفع نیاز کش��ور به این محصول وجود خواهد داشت و در
این بخش جلوی ارزبری آنهم در شرایط کنونی اقتصاد،
گرفته خواهد شد.

سه خزانه دولت روحانی به جای یک خزانه!

واریز 27هزار میلیارد تومان به «حساب خاص» رئیس جمهور

عضو س��ابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
تنها در سال  98بالغ بر  27هزار میلیارد تومان به حساب
خاص رئیس جمهور از فروش فرآوردههای نفتی واریز
ش��ده که  120میلیارد تومان از این محل به دانشکده
ش��هید بهش��تی اختصاص یافت .محمد حس��ینی در
گفتوگو با فارس با اش��اره به اصل  ۵۳قانون اساسی،
اظهار داشت :تمامی درآمدهای کشور و سایر دریافتها
باید به حساب خزانه کل کشور واریز و هزینهها بر اساس
میزان وصولی از حساب خزانه پرداخت شود این اصل
یکی از اصول مترقی قانون اساسی است که متاسفانه
در روند اجرایی کش��ور به فراموشی سپرده شده است.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس دهم با بیان
اینکه امروز شاهد آن هستیم که خزانه کل کشور نسبت
به دریافتها سهم کمتری به خود اختصاص داده است،
گفت :در دولت آقای روحانی روند گذشته ادامه یافته و

به جای یک خزانه س��ه خزانه ایجاد شده است.مشاور
رئیس دیوان محاس��بات کل کش��ور به تش��ریح انواع
خزانهها پرداخت و عنوان کرد :نخس��تین خزانه ،خزانه
کل کشور بوده که مدیریت آن با وزارت امور اقتصادی
و دارایی اس��ت و درآمدهای عمومی و سایر دریافتهای
قانون بودجه را ش��امل می شود و پرداختها نیز شامل
حقوق و دس��تمزد و س��ایر موارد اس��ت.وی به دومین
خزانه ایجاد شده پرداخت و یادآور شد :در دو سال اخیر
خزانهای به نام س��ازمان هدفمندی یارانهها ایجاد شده
است .اگر به تبصره  ۱۴قانون بودجه مراجعه شود حدود
 ۳۰۰هزار میلیارد تومان به حساب این سازمان واریز و
س��پس بر اساس دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه
به دستگاه ها و نیز برای یارانه نقدی پرداخت میشود.
این نماینده سابق مجلس افزود :عالوه بر این دو خزانه
روند برداش��تها از صندوق توس��عه ملی برای مباحث

مختلف در دولت یازدهم ش��دت بیشتری گرفته است.
حس��ینی به خزانه سوم اش��اره کرد و اظهارداشت :این
خزانه با نظر رئیس جمهور در وزارت نفت ایجاد ش��ده
که صرف ًا به «حساب خاص» بر اساس دستور مستقیم
رئیس جمهور اختصاص دارد.وی ادامه داد :یکی از این
برداش��تها همان  ۱۲۰میلیارد تومان متعلق به خرید
ساختمان دانش��کده فناوریهای نوین دانشگاه شهید
بهشتی است.

واری�ز  27ه�زار میلیارد تومان به «حس�اب خاص»

رئیسجمهور

مش��اور رئیس دیوان محاس��بات کش��ور با طرح این
سوال که اساس�� ًا این خزانه سوم از چه زمانی تشکیل
و چ��ه میزان منابع به آن واریز ش��ده و پرداخت ها به
چ��ه منظ��ور و چه موضوع��ات و افرادی بوده اس��ت،
تصریح کرد :تنها در س��ال  ۹۸از مح��ل مازاد فروش

داخلی ف��رآورده های نفتی که در اختی��ار وزارت نفت
اس��ت به این حساب  ۲۷هزار میلیارد تومان واریز شده
و شماره حساب  3506خزانه نزد بانک مرکزی متعلق
به این موضوع اس��ت.عضو س��ابق کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس این مسئله را یکی از مفسدههای قانون
بودجه دانس��ت و افزود :امیدواریم رابطه نفت و دولت
اصالح ش��ود .بس��یاری از منابع نفتی در حساب های
خاص واریز میشود که باید شفاف شده و دست اندازی
به آن متوقف ش��ود .به گزارش ف��ارس 30 ،تیرماه با
دستور رئیس جمهور  120میلیارد تومان از محل منابع
صندوق توس��عه ملی که برای مقابل��ه با کرونا در نظر
گرفته شده ،برای خرید ساختمان دانشکده فناوریهای
نوین دانش��گاه شهید بهشتی تخصیص یافت که در 6
مرداد ماه این محل این تخصیص اصالح و به حساب
خاص رئیس جمهور تغییر کرد.

صادرات محصوالت کشاورزی چقدر رونق گرفت؟

محصوالت کش��اورزی سالهاست به عنوان گزینه برتر جانشینی بر صادرات
نفتی است .چند سالی است که به علت تاکید قابل تامل مقام معظم رهبری
و همچنین تحریم های ایاالت متح��ده آمریکا ،موضوع جایگزینی صادرات
غی��ر نفتی بر صادرات نفت مطرح اس��ت.همین موضوع منجر می ش��ود که
کارشناسان امر تجارت ،موارد متعددی را برای جایگزینی صادرات نفتی مطرح
کنند .صادرات محصوالت کشاورزی که از درصد قابل توجهی در امر صادرات
هم برخوردار یکی از این موارد است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،ایران
در جای جای خود که به کش��ور چهار فصل مش��هور است ،توانمندی کشت
انواع محصوالت کشاورزی از میوه تا غالت را داراست .حال برای بررسی این
موضوع به سراغ متخصصان این امر رفته ایم.رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی
محصوالت کش��اورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت ،تجارت و کشاورزی
با اش��اره به اینکه چالش های پیش روی صادرات کماکان پابرجاست ،اظهار
ک��رد :با توجه به تحریم های ظالمانه و کمب��ود حمل و نقل دریایی و ریلی،
صادرکنن��دگان با چالش هایی در بخش صادرات روبرو هس��تند.وی با تاکید
بر حفظ مویرگی صادرات محصوالت کش��اورزی افزود :در ش��رایط تحریم،
حمایت ویژه ای از صادرات مویرگی محصوالت کشاورزی باید صورت گیرد
تا نقش توسعه صادرات پررنگ شود ،اما الزمه تحقق این امر رفع موانع پیش
روی صادرات و اعطای تس��هیالت ویژه به صادرکنندگان است.نورانی با بیان
اینکه اتخاذ تصمیمات مختلف برای صادرات در اتاق های دربسته کار معقولی
نیست ،گفت :صادرکننده ارز حاصل از صادرات را باید به کشور بازگرداند ،اما
روش بازگشت آن را باید از صادرکننده پرسید که از چه طریقی می تواند ارز
را وارد کش��ور کند.این مقاممسئول ادامه داد :در شرایط کنونی از صادرکننده
راهکارهای توس��عه صادرات و ارزآوری را باید پرس��ید چرا که در زمان صلح
مش��کلی برای نقل و انتقال ارزی وجود ندارد.وی با تاکید بر اجرای سیاس��ت

مدی��رکل نظارت بر محصوالت بهداش��تی
س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولید
کنن��دگان گفت :با توجه ب��ه افزایش  40تا
 50درص��دی قیمت م��واد اولیه م��ورد نیاز
تولید محصوالت شوینده نمیتوان مخالف
افزایش قیمت در این بخش بود .به گزارش
فارس ،اس��ماعیل مهدی پور در یک برنامه

گزینه طالیی برای جانشینی صادرات نفت
صادرات در ازای واردات بیان کرد :در حال حاضر سیاس��ت واردات در مقابل
صادرات کارایی ندارد چرا که در زمان صلح این قانون به جا نیست.
صادرات محصوالت کشاورزی نیازمند کانتینرهای یخچالی


نورانی ادامه داد :با توجه به بسته بودن مرزها و موانع پیش روی نقل و انتقال
ارز  ،سیاست صادرات در ازای واردات دیگر نیازی به نقل و انتقال ارزی ندارد،
اما شفاف سازی در اینخصوص نباید صورت گیرد چرا که دشمن مسیرهای
باز پیش روی ما را می بندد.رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی کمبود
کانتینرهای یخچالی را یکی از چالش های اصلی حمل و نقل دریایی و جاده
ای دانست و گفت :بارها اعالم کرده ایمکه کشور نیاز به واردات  ۴تا  ۵هزار
کانتینر یخچالی دارد تا تسریع در بحث حمل و نقل صورت گیرد.وی ادامه داد:
با توجه به آنکه  ۳۰تا  ۳۵درصد اشتغالزایی در بخش کشاورزی و صنایع جانبی
اس��ت ،از این رو توسعه صادرات تنها با جهش تولید به شمار می رود.مجتبی
شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران در گفت و گو با خبرنگار صنعت ،تجارت
و کش��اورزی با اش��اره به اینکه فرصت های بی نظیری پیش روی صادرات
است ،اظهار کرد :با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیم ۴فصل ،پتانسیل باالیی
در تولید محصوالت کشاورزی داریم که متاسفانه تاکنون به پایداری و ثبات
در ص��ادرات نرس��یدیم.وی افزود :با وجود نبود اط�لاع دقیق از فرصت های
صادراتی و بازارهای هدف و متغیر بودن قوانین کشور صادرات با چالش هایی
روبروست که انتظار میرود مرزهای خشکی بازارهای اطراف که فرصت های
خوبی برای صادرات است ،شناسایی شود که متاسفانه در بسیاری از مواقع به
دیپلماسی ما اهمیت داده نمی شود.شادلو با انتقاد از این مسئله که وزارت امور
خارجه جنبه سیاسی را دنبال می کند ،بیان کرد :در بسیاری از مواقع محدودیت
و لغو صادرات منجر به از دس��ت دادن بازارهای هدف می ش��ود ،این درحالی
اس��ت که صادرکنندگان بازارهای صادراتی را با مش��کالت متعددی بدست

آوردند.نای��ب رئیس اتحادیه باغداران با اش��اره به اینکه صادرات محصوالت
کشاورزی جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی است ،بیان کرد :در شرایط
فعلی تحریم که صادرات نفت خام متوقف اس��ت ،برای تامین ارز مورد نیاز و
توسعه یافتگی نیاز است که از حداکثر فرصت های صادراتی استفاده کنیم.

تولی�د ص�ادرات محور رمز جایگزین�ی صادرات محصوالت کش�اورزی بر

نفت

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با
خبرنگار صنعت ،تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه توسعه صادرات نیازمند
ایجاد زیرس��اخت های الزم اس��ت ،اظهار کرد :توس��عه صادرات محصوالت
کش��اورزی و جایگزینی با درآمدهای نفتی تنها با ایجاد زیرساخت های الزم
همچون تولید بر مبنای ثبت سفارش ،ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای
الزم تولید صورت می گیرد.وی افزود :اگر کشاورزان تولید کنند تا در صورت
فراهم بودن شرایط صادراتی آن را به بازارهای هدف صادرکنند ،هیچ گاه شاهد
حضور پررنگ در بازارهای هدف نخواهیم بودو به عبارت دیگر تا زمانیکه تولید
صادرات محور صورت نگیرد ،نمی توان امیدی به توس��عه صادرات غیر نفتی
داشت.خان محمدی با تاکید بر تولید صادرات محور بر مبنای ثبت سفارش و
کیفیت بیان کرد :با ایجاد زیرساخت های الزم و به روز کردن صنایع تبدیلی،
تکمیلی و بسته بندی و ناوگان حمل و نقل می توان در بازارهای هدف حرفی
برای گفتن داشت.مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد :با اجرای
کشاورزی قراردادی و الگوی کشت دیگر نیازی به درآمدهای نفتی نداریم که
متاسفانه تاکنون بر روی زیرساخت ها کار نکردیم.با توجه به پتانسیل باالی
تولید محصوالت کشاورزی ،امکان تامین نیاز کشورهای همجوار به سهولت
وجود دارد .این امر بیانگر این اس��ت که صادرات محصوالت کشاورزی قطعا
ارز آوری خوبی برای کشور خواهد داشت.

افزایش قیمت مواد شوینده مورد تایید سازمان حمایت است

خبری در پاسخ به این سوال که آیا مجوزی
برای افزایش قیمت مواد ش��وینده از سوی
سازمان حمایت صادر شده است ،گفت :مواد
ش��وینده تابع قیمتگذاری تثبیتی و تکلیفی
س��ازمان حمایت نیس��ت .مدیرکل نظارت
بر محصوالت بهداش��تی س��ازمان حمایت
مص��رف کنندگان و تولید کنن��دگان افزود:

قیمتگذاری محصوالت و مواد شوینده و هر
نوع کاالی تولیدی دیگری براساس مولفه
های مختلف تاثیر گذار بر قیمت تمام شده
انجام میش��ود.مهدی پور بیان داشت :مواد
مصرفی در بخش تولیدات مواد شوینده 80
تا  90درصد قیمت تمام ش��ده درب کارخانه
به غی��ر از اعمال س��ود واح��د تولید کننده

تشکیل میدهد.وی با اشاره به افزایش 50
درصدی قیمت نرخ ارز بعد از آخرین افزایش
قیمت مواد شوینده اظهار داشت :مواد اولیه
مورد نیاز تولید این بخش از دو طریق تامین
میشود که بخشی از آن از طریق واردات و
بخشی نیز از بورس انرژی خریداری و کشف
قیمت میشود .وی با اشاره به افزایش  40تا

 50درصدی قیمت مواد اولیه شوینده ها به
دلیل افزایش قیمت ارز و همچنین افزایش
قیم��ت م��واد اولیه در بورس ان��رژی گفت:
افزایش قیمت مواد ش��وینده اجتناب ناپذیر
اس��ت و تثبیت قیمت در این بخش با توجه
به افزایش قیمت مواد اولیه با سیاس��تهای
حمایت از تولید مغایرت دارد.
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اخبار
اتخاذ تصمیماتی درباره ممنوعیت
جابجایی دام زنده در کشور

رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده گفت:
به تازگی در سازمان دامپزشکی و ستاد مبارزه
ب��ا قاچ��اق کاال و ارز تصمیمات��ی مبن��ی بر
ممنوعیت جابجایی دام زنده در کش��ور اتخاذ
ش��ده اس��ت.به گزارش مهر به نقل از صدا و
سیما ،منصور پوریان در گفتگو با رادیو از وجود
 ۳۳۵هزار رأس گوس��اله پرواری و  ۷۰میلیون
رأس گوسفند در کشور خبر داد و افزود :باوجود
تمامی این تولیدات قیمت گوشت قرمز در بازار
مصرف همچنان باالست ،که این گرانی متأثر
از عوامل مختلفی است و این عوامل هیچ وقت
نگذاشته بازار گوشت به ثبات برسد.وی افزود:
به تازگی در سازمان دامپزشکی و ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز تصمیماتی مبنی بر ممنوعیت
جابجایی دام زنده در کش��ور اتخاذ شده است.
رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده گفت:
متأس��فانه طی یک ماه گذشته به صورت بی
رویه در تمامی شهرها و استانهای کشور این
اتفاق افتاد و سبب شده بازار با کمبود و جهش
قیمت مواجه شود.پوریان اظهار داشت :قیمت
منطقی هر کیلوگرم دام سبک در شرایط حاضر
 ۴۰و دام سنگین  ۳۵هزار تومان است.وی در
ادامه با بیان اینکه کمبود دام و گوشت گرم در
کشور وجود ندارد و ذخایر گوشت منجمد نیز
در س��ردخانهها کامل است ،گفت :وقتی بازار
خوبی داشته باشیم تولید نیز مطلوب خواهد بود
و زمانی که تعادل در بازار به هم بخورد تولید
نیز آس��یب پذیر میشود.رئیس شورای تأمین
کنندگان دام افزود :قبل از اینکه عرضه و تقاضا
در گوش��ت قرمز دچار مشکل شود باید تدابیر
و تصمیمهای الزم و ضروری گرفته ش��ود تا
بازار دچار هیجانات کاذب نشود.وی یادآور شد:
هم اکنون قیمتها ب��ا منطق مصرف کننده
همخوانی ندارد که این مس��ئله باعث کاهش
مصرف گوشت قرمز در کشور شده است.
چین با کنار گذاشتن اوراق قرضه
آمریکا دالرزدایی را سرعت میبخشد

دادهه��ای وزارت خزان��هداری آمریکا نش��ان
میدهد چین برای س��ومین ماه متوالی میزان
داراییهای خود از اوراق قرضه آمریکا را کاهش
داده و آن را به  ۱.۰۷تریلیون دالر رسانده است.
به گزارش مهر به نقل از راشاتودی ،دادههای
وزارت خزانهداری آمریکا نشان میدهد چین
برای سومین ماه متوالی میزان داراییهای خود
از اوراق قرضه آمریکا را کاهش داده و در اواخر
آگوس��ت آن را به  ۱.۰۷تریلیون دالر رسانده
است .این پایینترین سطح این ذخایر از مارس
 ۲۰۱۷تا کنون اس��ت.اداره تب��ادالت خارجی
چین ،سیف ،در س��ال  ۲۰۱۵اعالم کرده بود
داراییهای دالری  ۵۸درص��د از ذخایر ارزی
خارجی چین را تشکیل میدهند .این به معنای
این است که از کل ذخایر ارزی خارجی ۳.۱۴
تریلی��ون دالری چی��ن ۱.۸ ،تریلیون دالر آن
ذخایر دالری بوده است.تحلیلگران معتقدند
نشانههایی از اینکه چین در حال سرعت دادن
به متنوع کردن ترکیب ذخایر خود میباش��د
دیده ش��ده است .امس��ال میزان خرید اوراق
قرضه دولتی ژاپن توس��ط چی��ن به باالترین
س��طح  ۳و نیم ساله رس��ید و در بازه آوریل تا
جوالی از  ۱.۴۶تریلیون ی��ن (معادل ۱۳.۸۲
میلی��ارد دالر) فراتر رفت .این  ۳.۶برابر میزان
خریداری شده در بازه مشابه سال گذشته است.
گلوبال تایمز چین در گزارش ماه گذشته خود
به نق��ل از یک اقتصاددان خب��ر داد که چین
میتوان��د دارایی خود از اوراق قرضه آمریکا را
 ۲۰درص��د کاهش داده و به  ۸۰۰میلیارد دالر
برساند.
قرارگاه خاتم  ۹۰هزار تن ریل ملی
برای راه آهن چابهار-زاهدان خرید

ش��رکت ذوب آهن از خرید  ۹۰هزار تن ریل
راه آهن با کیفیت  ۶۰E۱از سوی قرارگاه خاتم
االنبیاء برای استفاده در خط آهن چابهار-زاهدان
خبر داد.به گزارش مهر ،ذوب آهن اصفهان با
نماد ذوب در سامانه کدال ،قرارداد جدید خود
را شفاف سازی کرد.بر اساس اعالم «ذوب»،
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا به عنوان یکی از
سرمایه گذاران و همچنین مجری پروژه بزرگ
زیرساخت ریلی چابهار-زاهدان ،با این شرکت
ذوب فل��زات قرارداد خری��د  ۹۰هزار تن ریل
راه آه��ن با کیفیت  ۶۰E۱و مطابق با آخرین
ویرایش استاندارد  EN۱۳۶۷۴-۱خبر داد.بر
اس��اس اعالم ذوب ،قرارگاه خاتم این میزان
ریل مل��ی را به صورت مرحلهای از ش��رکت
مزبور تحویل خواهد گرفت.همچنین دو نهاد
ذوب آه��ن و قرارگاه خات��م ،توافق کردهاند تا
تناژ ،زمان عرضه و کش��ف قیمت بر اس��اس
سازوکار بورس کاال صورت گیرد.

